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Opvolging aan het hoofd van Etex 
Zaventem, 2 juni 2021 

Opvolging aan het hoofd van Etex in januari 2022 
 

  

Op 1 januari 2022 komt een nieuwe uitvoerende manager aan het roer van Etex. Paul Van Oyen 
zal eind dit jaar het einde van zijn huidige zevenjarige mandaat als CEO van het bedrijf bereiken, 
na een dynamische en succesvolle carrière van 31 jaar bij het internationale 
bouwmaterialenbedrijf, waarvan zeven jaar als Chief Executive Officer. Bernard Delvaux, 
voormalig Chief Executive Officer van Sonaca Group, zal hem opvolgen na een overgangsperiode 
die in september dit jaar van start gaat. 

 

Onvermoeibare toewijding, doorslaggevende prestaties 

Etex werd opgericht in 1905 en heeft zijn hoofdkantoor in België. Het staat wereldwijd bekend als een 
toonaangevende referentie in bouwoplossingen en een pionier in lightweight construction. Het bedrijf stelt 
wereldwijd meer dan 11.000 mensen te werk en legde in 2020 een omzet van 2,6 miljard EUR neer. 

Paul Van Oyen trad in 1990 bij Etex in dienst als laboratorium- en projectmanager in de R&D-afdeling en 
wijdde sindsdien zijn professionele carrière aan het bedrijf. Op 1 januari 2015 werd hij CEO van Etex. In die 
functie heeft hij een doel- en mensgerichte organisatie uitgebouwd en de leiderschapsaanpak 
aangescherpt, de One Etex-beweging gelanceerd waarvan de resultaten bevestigd werden in de huidige 
COVID-19-context, en de strategie van Etex voor lightweight construction aangescherpt, wat heeft geleid 
tot belangrijke desinvesteringen en overnames en tot de creatie van een veelbelovende nieuwe divisie 
gespecialiseerd in modulaire en offsite bouwtechnologiën.  

 

Resultaatgericht leiderschap 

Op 31 december 2021 zal Paul Van Oyen het einde bereiken van zijn huidige zevenjarig mandaat als CEO 
van het bedrijf. Hij heeft besloten geen gebruik te maken van de optie om deze termijn te verlengen. "Ik 
wil Paul Van Oyen bedanken voor zijn immense toewijding tijdens zijn lange carrière bij Etex", zegt 
voormalig Voorzitter van de Raad van bestuur Jean-Louis de Cartier de Marchienne. "Zijn leiderschap was 
een onderscheidende factor die ons inspireerde en sterke resultaten opleverde in alle gebieden, van 
werknemersbetrokkenheid en veiligheid tot duurzaamheid en financiële prestaties. Onder zijn leiding zijn 
we een hechte wereldwijde onderneming geworden, met behoud van onze sterke lokale wortels."  
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Bernard Delvaux neemt het stuur over  

Na een overgangsperiode die in september 2021 ingaat, zal Bernard Delvaux op 1 januari 2022 de functie 
van Chief Executive Officer van Etex op zich nemen. Voor hij Etex vervoegde, oefende Bernard gedurende 
meer dan 30 jaar Senior Executive functies bij grote groepen zoals bpost, Proximus en recent Sonaca, waar 
hij met succes hun organische en niet-organische groei ontwikkelde en een uitgebreide ervaring in 
industriële operaties verwierf. 

Bernard Delvaux werd aangesteld met als opdracht de ambitieuze langetermijnstrategie van Etex, die 
gericht is op zowel interne als externe groei, verder te zetten. De nieuwe Voorzitter van de Raad van 
bestuur Johan Van Biesbroeck licht toe: "Laat mij me eerst aansluiten bij Jean-Louis om Paul te bedanken 
voor zijn lange carrière bij Etex en zijn talrijke verwezenlijkingen. We kijken ernaar uit om Bernard aan 
boord te hebben als nieuwe CEO van Etex. We zijn erg blij dat Paul en Bernard een belangrijke 
samenwerkingsperiode zijn overeengekomen tussen september en het einde van het jaar, zodat de 
overgang zo soepel mogelijk kan verlopen. Bernard is zeer team- en mensgericht en zal ons helpen het 
volgende hoofdstuk voor Etex te schrijven". 

"In het licht van deze ambitieuze plannen wensen de Raad van Bestuur en de meer dan 11.000 
medewerkers van Etex Bernard veel succes bij het leiden van de onderneming op een weg van 
voortdurende groei", aldus Johan Van Biesbroeck. 
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Over Etex 

Etex is een internationale specialist in bouwmaterialen. De onderneming wilt mensen over de hele wereld inspireren om leefruimtes te 
bouwen die steeds veiliger, duurzamer, slimmer en mooier zijn.  

Het hoofdkantoor van het familiebedrijf bevindt zich sinds 1905 in Zaventem, België en inmiddels heeft het wereldwijd meer dan  
11.000 werknemers. Etex heeft 110 productielocaties in 42 landen, en heeft in 2020 een omzet van 2,6 miljard EUR en een REBITDA van 
484 miljoen EUR opgetekend. Etex stimuleert een cultuur van samenwerking en zorgzaamheid, een pioniersgeest en de passie om het 
altijd beter te doen voor haar klanten. 

Etex heeft zes onderzoeks- en ontwikkelingscentra die vier wereldwijde divisies ondersteunen: 
• Building Performance: droogbouwoplossingen waaronder gips- en vezelcementplaten, pleister en samengestelde producten, 

passieve brandbeveiliging en aanverwante producten. 
• Exteriors: een reeks esthetische vezelcementproducten voor externe toepassing in de agrarische, architecturale en residentiële 

sectoren. 
• Industry: brandbeveiliging en hoogwaardige isolatie-oplossingen voor de bouw- en OEM (Original Equipment Manufacturer)-

sectoren. 
• New Ways: offsite bouwtechnologiën voor zowel hout- als staalskeletbouw. 
 
Etex, “Inspiring Ways of Living”. Bezoek onze website voor meer informatie: www.etexgroup.com  


